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 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"ทรัมป์"งานเข้า หลังสหภาพแรงงานฟ้องศาล เหตุไม่ได้เงนิเดือน
ช่วงชัตดาวน์ สหภาพแรงงานของส านักงานควบคุมการจราจรทาง
อากาศ ซึง่อยูภ่ายใต้สงักดักรมการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐ ได้ท าการ
ยื่นฟ้องตอ่ศาล กรณีที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ไมไ่ด้ท า
การจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานของสหภาพ เน่ืองจากรัฐบาลขาดแคลน
งบประมาณอนัเป็นผลจากการที่ปธน.ทรัมป์และสภาคองเกรสมีความ
ขัดแย้งกันในประเด็นการสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโก ซึ่งส่งผลให้
หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลต้องปิดท าการ (ชตัดาวน์) เป็นเวลา 21 
วนัแล้ว      ทัง้นี ้พนักงานควบคมุการจราจรทางอากาศเป็นข้าราชการ
ส่วนหนึ่งจากจ านวน 420,000 คนที่ได้รับการมองว่ามีความส าคัญ 
และถูกสั่งให้ท างานโดยไม่ได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ภาวะชัตดาวน์
ยงัคงด าเนินตอ่ไป (อินโฟเควสท์) 

ผู้ ว่าการรัฐวอชิงตันจี ้ "ทรัมป์" ยุติชัตดาวน์โดยเร็วก่อนเกิด
ผลกระทบบานปลาย นายเจย์ อินสลี ผู้ ว่าการรัฐวอชิงตันออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐว่า ก าลังจับ
พนกังานหลายแสนคนในหน่วยงานของรัฐบาลเป็นตวัประกนั ด้วยการ
ดือ้ดึงผลักดันงบประมาณส าหรับสร้างก าแพงกัน้ชายแดนสหรัฐ-
เม็กซิโก     นายอินสลีทวีตข้อความลงบนทวิตเตอร์เม่ือวานนีว้า่ "ตอนนี ้
พนักงานในหน่วยงานรัฐหลายแสนคน รวมถึงพนักงานที่เป็นชาว
วอชิงตันราว 13,000 คน ยังไม่ได้ รับเงินเดือนจากการท างาน 
เน่ืองจากปธน.ทรัมป์ยังคงจบัพวกเขาและครอบครัวไว้เป็นตวัประกัน 
เพื่อผลักดันงบประมาณสร้างก าแพงที่ไร้สาระ"      ข้อความบนทวิต
เตอร์ระบุว่า "พนักงานเหล่านัน้ ซึ่งมีหลายคนเป็นทหารผ่านศึกของ
ประเทศ ต้องพยายามข่มตาหลบัอีกครัง้ในค ่าคืนนี ้ โดยไม่รู้เลยว่าจะ
ได้รับเงินเดือนครัง้ถดัไปเม่ือไหร่ หรือจะเอาเงินที่ไหนมาจา่ยคา่เชา่บ้าน 
ขณะที่ผลกระทบจากการชตัดาวน์ครัง้นีเ้ร่ิมปรากฎชดัออกมามากขึน้
ทุกที"    นายอินสลียังวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่ปธน.ทรัมป์ ยืนกราน
ปฏิเสธที่จะลงนามในร่างกฎหมายงบประมาณที่ไม่รวมงบประมาณใน
การสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกวา่ เป็นวาทะกรรมแหง่การท าลาย
ล้าง ซึ่งจะท าให้การเจรจาต้องยากขึน้ไปทุกที่       นายอินสลีกล่าวว่า 
"ความดือ้ดงึในขณะที่เรายงัต้องเผชิญภาวะชตัดาวน์อยูนี่ ้แสดงให้เห็น
ว่าเขาให้ความส าคญักับผลประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์
ของประเทศชาติ และการชตัดาวน์ที่ยาวนานที่สดุในประวตัิศาสตร์นีก็้
ควรต้องยตุิลงได้แล้ว" (อินโฟเควสท์) 

"จูเลียน คาสโตร" ประกาศชิงต าแหน่งผู้ น าสหรัฐฯในการ
เลือกตัง้ปี 63 นายจูเลียน คาสโตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองซาน
อันโตนิโอของรัฐเท็กซัส และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและ
พัฒนาเมืองสหรัฐ ในสังกัดพรรคเดโมแครต ได้ประกาศชิงต าแหน่ง

ประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตัง้เดือนพฤศจิกายน 2563 อย่างเป็น
ทางการเม่ือวานนี ้นายคาสโตร วัย 44 ปี ถูกมองว่าเป็นนักการเมือง
ดาวรุ่งของพรรคเดโมแครต โดยเขาเป็นหลานของผู้อพยพชาวเม็กซิกัน 
และหากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้ว ก็จะกลายเป็นผู้น าสหรัฐคน
แรกที่มีเชือ้สายฮิสแปนิก   นายคาสโตร เปิดเผยวา่ ขณะนีเ้ป็นเวลาของ 
"พลงังานใหม่" และตนมีเป้าหมายที่จะท าให้มัน่ใจวา่ "โอกาสที่ผมเคย
ได้รับจะเข้าถึงชาวอเมริกันทุกคน"   ในฐานะที่เป็นหลานของผู้ อพยพ
ชาวเม็กซิกนั นายคาสโตร จงึได้ใช้เวทีนีใ้นการวิจารณ์นโยบายควมคุม
ชายแดนของนายโดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนปัจจบุนั      นายคาส
โตร กลา่ววา่ ความมัน่คงทางชายแดนเป็นสิ่งจ าเป็น แตย่งัคงมีหนทาง
ที่ "ฉลาดและมีมนษุยธรรม" กวา่การขงัเด็กผู้อพยพอยูอี่กมาก       ก่อน
หน้านีไ้ม่นาน นางเอลิซาเบธ วอร์เรน วุฒิสมาชิกรัฐแมสซาชูเซตส์ 
สังกัดพรรคเดโมแครต ได้ประกาศจัดตัง้คณะกรรมการส ารวจเพื่อ
พิจารณาโอกาสการลงชิงต าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครัง้หน้า ซึ่งถือ
เป็นความเคลื่อนไหวครัง้ส าคญั และถือเป็นตวัแทนเดโมแครตคนแรกที่
ประกาศตัวเตรียมสู้ศึกเลือกตัง้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จาก
พรรครีพบัลิกนั อยา่งเป็นทางการ (อินโฟเควสท์) 

รองปธ.เฟดไม่มั่ นใจทิศทางเศรษฐกิจโลก หวั่ นอาจช้าเกินแก้
หากรอดูสถานการณ์นานเกินไป นายริชาร์ด คลาริดา รองประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยวา่ เฟดจะประเมินทิศทางการชะลอ
ตัวลงของเศรษฐกิจโลกอย่างครอบคลุม แต่เฟดจะไม่ประเมิน
สถานการณ์นานเกินไป เพราะมิเช่นนัน้อาจท าให้ปรับนโยบายการเงิน
รองรับปัญหาดงักล่าวได้ช้าเกินแก้ นายคลาริดา เปิดเผยว่า เฟดควรมี
ความเตรียมพร้อมในการปรับนโยบายการเงิ น เพื่อจัดการกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกและความ
ผันผวนในตลาดเงิน     ถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับนายเจอโรม 
พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งได้กล่าวสนุทรพจน์ใน
การประชุมที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งกรุงวอชิงตันเม่ือวานนีว้่า เฟด
สามารถยืดหยุ่นและมีความอดทนต่อการปรับขึน้อัตราดอกเบีย้ 
และเฟดสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินตามขอบเขตที่สมควร 
หากเศรษฐกิจมีแนวโน้มย ่าแย่ลง    นายพาวเวลยงักล่าวด้วยว่า "เม่ือ
พิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับต ่าและสามารถ
ควบคมุได้ เฟดก็สามารถอดทน และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ด้วยความอดทนและระมัดระวัง"  นายพาวเวลยังได้กล่าวถึงกรณีที่
กรรมการหลายคนของเฟดได้ออกมาคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึน้
อตัราดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนี ้โดยนายพาวเวลกลา่ววา่ "เรายงัไมมี่แผนที่
ตายตวัในเร่ืองนี ้แตห่ากเฟดจะปรับขึน้ดอกเบีย้ 2 ครัง้ในปีนี ้ก็จะตัง้อยู่
บนเงื่อนไขที่ว่า แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2562 จะต้องแข็งแกร่งมาก 
และผมเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึน้"  (อินโฟ
เควสท์) 
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 ขุนคลังสหรัฐออกโรงปกป้องการตัดสินใจยกเลิกมาตรการคว ่า

บาตรต่อบริษัทรัสเซีย นายสตีเวน มนชูิน รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
สหรัฐ ยืนวันว่า รัฐบาลสหรัฐจะยังคงด าเนินมาตรการที่เข้มงวดต่อ
บริษัทที่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทรัสเซีย ซึ่งรวมถึงบริษัทของนายโอ
เล็ก เดริพาสก้า มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย แม้รัฐบาลได้ตดัสินใจผ่อนคลาย
มาตรการคว ่าบาตรตอ่บริษัทรัสเซียเม่ือเดือนที่แล้วก็ตาม   นายมนชูิน
ได้แถลงตอ่สภาผู้แทนราษฎรวา่ กระทรวงการคลงัจะระมดัระวงัในการ
ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจวา่บริษัทเอ็นพลสั และรูซลั ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั 
ซึ่งหากบริษัทเหล่านีไ้ม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนด ก็จะถูกคว ่า
บาตรอีกครัง้     นายมนชูินได้เข้าชีแ้จงเร่ืองดงักล่าวหลงัจากที่พรรคเด
โมแครตขอให้เขาบรรยายสรุปเก่ียวกับการตดัสินใจเร่ืองมาตรการคว ่า
บาตร ซึง่เป็นหนึ่งในภารกิจแรกที่พรรคเดโมแครตกลบัเข้ามาครองเสียง
ข้างมาในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ (อินโฟเควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี CPI ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือนในธ.ค. 
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ บริโภค (CPI) ลดลง 
0.1% ในเดือนธ.ค. เม่ือเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นการปรับตวัลงเป็นครัง้
แรกในรอบ 9 เดือน และสอดคล้องกับตัว เลขคาดการณ์ของ
นกัวิเคราะห์ หลงัจากทรงตวัในเดือนพ.ย.     ดชันี CPI ได้รับผลกระทบ
จากการดิ่งลงของราคาน า้มัน ขณะที่ราคาอาหารปรับตัวขึน้    เม่ือ
เทียบรายปี ดัชนี CPI เพิ่มขึน้ 1.9% ในเดือนธ.ค. หลังจากเพิ่มขึน้ 
2.2% ในเดือนพ.ย.    หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลงังาน ดัชนี 
CPI พืน้ฐานเพิ่มขึน้ 0.2% เม่ือเทียบรายเดือน และสอดคล้องกบัตวัเลข
คาดการณ์ของนกัวิเคราะห์ หลงัจากเพ่ิมขึน้ 0.2% เชน่กนัในเดือนต.ค.
และพ.ย. เม่ือเทียบรายปี ดชันี CPI พืน้ฐานปรับตวัขึน้ 2.2% หลงัจาก
เพ่ิมขึน้ 2.2% เชน่กนัในเดือนพ.ย. (อินโฟเควสท์) 

"เบเกอร์ ฮิวจ์"เผยแท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐลดลงเป็นสัปดาห์
ที่ 2 เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึง่เป็นผู้ ให้บริการขดุเจาะน า้มนัของสหรัฐ เปิดเผยวา่ 
แท่นขุดเจาะน า้มันในสหรัฐที่มีการใช้งาน มีจ านวนลดลง 4 แท่นใน
สัปดาห์นี ้ซึ่งเป็นการลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน ขณะที่ผู้ ผลิต
น า้มันของสหรัฐมีความระมัดระวังในการขุดเจาะน า้มันในปีนี ้อัน
เน่ืองจากความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของราคาน า้มันดิบ (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 5.97 จุด วิตกชัตดาวน์,
ข้อมูลเศรษฐกิจชะลอตัว ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาด
ปรับตวัลงเล็กน้อยเม่ือคืนนี ้(11 ม.ค.) หลงัจากกระทรวงแรงงานสหรัฐ
เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค.ลดลงเป็นครัง้แรกใน
รอบ 9 เดือน ขณะที่นักลงทนุยงัคงวิตกเก่ียวกับการปิดหน่วยงานของ
รัฐบาล (ชัตดาวน์) ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างท าเนียบขาวและ
สภาคองเกรสเก่ียวกับการสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโก       ดัชนี
เฉลี่ยอตุสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 23,995.95 จดุ ลดลง 5.97 จดุ หรือ -

0.02% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6971.48 ลดลง 14.59 จุด หรือ -
0.21% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,596.26 จดุ ลดลง 0.38 จดุ หรือ -
0.01% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนินิวยอร์ก: ดอลล์แข็งเทยีบค่าเงนิหลัก หลังปธ.เฟ
ดส่งสัญญาณชะลอขึน้ดอกเบีย้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึน้เม่ือเทียบ
กับสกุลเงินหลกัๆ ในการซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือ
คืนนี ้(11 ม.ค.) เน่ืองจากนกัลงทนุยงัคงเข้าซือ้ดอลลาร์ หลงัจากที่นาย
เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ออกมาส่ง
สญัญาณชะลอการปรับขึน้อตัราดอกเบีย้  ยโูรอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดบั 1.1465 ดอลลาร์ จากระดบั 1.1499 ดอลลาร์ 
ขณะที่เงินปอนด์อ่อนแข็งค่าแตะระดับ 1.2845 ดอลลาร์ จากระดับ 
1.2744 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึน้สู่ระดบั 0.7206 
ดอลลาร์สหรัฐ จากระดบั 0.7182 ดอลลาร์สหรัฐ    ดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 108.48 เยน จากระดับ 108.42 เยน 
และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9844 ฟรังก์ จากระดบั 
0.9842  ฟรังก์ นอกจากนี ้ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเม่ือเทียบกับ
ดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3271 ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3227 
ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดร่วง $1 จากแรงขายท าก าไร 
สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลดลงเม่ือคืนนี ้
(11 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทุนพากันเทขายเพื่อท าก าไร หลังราคา
สัญญาน า้มันปรับตัวขึน้ติดต่อกัน 9 วัน ท าสถิติปิดในแดนบวก
ยาวนานที่สดุในรอบ 9 ปี มาก่อนหน้านี ้    สัญญาน า้มันดิบยงัได้รับ
ปัจจยักดดนัจากความวิตกกงัวลเก่ียวกบัสถานการณ์ชตัดาวน์ในสหรัฐ
ที่ยืดเยือ้มาเป็นเวลาถึง 21 วันแล้วในขณะนี ้ประกอบกับแรงฉุดจาก
การแข็งคา่ของสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ เพราะเม่ือดอลลาร์แข็งคา่ ราคา
สัญญาน า้มันดิบที่ซือ้ขายด้วยเงินดอลลาร์จะมีราคาสูงขึน้และน่า
ดึงดูดใจลดลงส าหรับผู้ ถือเงินสกุลอ่ืน ๆ     สัญญาน า้มันดิบ WTI ส่ง
มอบเดือนก.พ. ลดลง 1 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่ 51.59 ดอลลาร์/
บาร์เรล     สัญญาน า้มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. ลดลง 1.2 
ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 60.48 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดบวก $2.10 หลังตลาดหุ้น
ร่วงหนุนแรงซือ้สินทรัพย์ปลอดภัย สัญญาทองค าตลาดนิวยอร์ก
ปิดขยบัขึน้เม่ือคืนนี ้(11 ม.ค.) โดยได้แรงหนนุจากการร่วงลงของตลาด
หุ้นสหรัฐ ซึง่ท าให้นกัลงทนุหนัมาซือ้ทองค าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยั      
สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity Exchange) สง่มอบเดือน
ก.พ. เพิ่มขึน้ 2.10 ดอลลาร์ หรือ 0.16% ปิดที่ 1,289.50 ดอลลาร์/
ออนซ์        สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนมี.ค. เพ่ิมขึน้ 1.30 เซนต์ หรือ 
0.08% ปิดที่ 15.656 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 
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 ยุโรป 

นายกฯอังกฤษเตือนเกิดหายนะแน่ หากรัฐสภาไม่โหวต
สนับสนุนข้อตกลง Brexit นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ ได้
ออกมาเตือนว่า องักฤษอาจเผชิญกับหายนะครัง้ใหญ่ หากรัฐสภาไม่
โหวตสนับสนนุข้อตกลงการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป 
(Brexit) ที่นางเมย์ท าไว้กับผู้น าสหภาพยโุรป (EU) โดยนายกรัฐมนตรี
องักฤษเตรียมเดิมพนัครัง้ใหญ่ที่สดุในชีวิตการเมืองในวนัที่ 15 ม.ค. นี ้
ซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาอังกฤษจะท าการลงมติต่อร่างข้อตกลงดังกล่ าว 
ขณะที่หลายฝ่ายคาดการณ์วา่ นางเมย์จะเป็นฝ่ายแพ้       ก่อนหน้านี ้
นางเมย์ตดัสินใจเลื่อนการลงมติในรัฐสภาตอ่ร่างข้อตกลงดงักลา่ว จาก
เดิมที่มีก าหนดลงมติเม่ือวนัที่ 11 ธ.ค.ปีที่แล้ว เน่ืองจากวิตกวา่จะไม่ได้
รับการอนุมัติจากสภา  อย่างไรก็ดี การเลื่อนการลงมติเป็นวันที่ 15 
ม.ค.ก็ไม่ได้ช่วยให้นางเมย์มีความหวงัมากขึน้ในการผ่านร่างข้อตกลง
ดังกล่าว เน่ืองจากมีการคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่า รัฐสภา
องักฤษจะยงัคงคว ่าร่างข้อตกลงฉบบันี ้(อินโฟเควสท์) 

นายกฯอังกฤษเตรียมเดิมพันครัง้ใหญ่ 15 ม.ค. ขณะสภาฯโหวต
ชีช้ะตา Brexit นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีองักฤษ เตรียมเดิมพนั
ครัง้ใหญ่ที่สดุในชีวิตการเมืองในวนัที่ 15 ม.ค. ขณะที่รัฐสภาองักฤษจะ
ท าการลงมติต่อร่างข้อตกลงการแยกตวัของอังกฤษออกจากสหภาพ
ยโุรป (Brexit) ที่นางเมย์ท าไว้กับผู้น าสหภาพยโุรป (EU)   ก่อนหน้านี ้
นางเมย์ตดัสินใจเลื่อนการลงมติในรัฐสภาตอ่ร่างข้อตกลงดงักลา่ว จาก
เดิมที่มีก าหนดลงมติเม่ือวนัที่ 11 ธ.ค.ปีที่แล้ว เน่ืองจากวิตกวา่จะไม่ได้
รับการอนมุตัิจากสภา (อินโฟเควสท์) 

อังกฤษเผยเศรษฐกิจขยายตัว 0.3% ในเดือนก.ย.-พ.ย. ต ่าสุดใน
รอบ 6 เดือน ส านักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยว่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัว 0.2% ในเดือน
พ.ย.ปีที่แล้ว โดยสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 
0.1%     อยา่งไรก็ดี เศรษฐกิจองักฤษขยายตวั 0.3% ในชว่งเดือนก.ย.-
พ.ย. ซึ่งเป็นระดับต ่าสุดในรอบ 6 เดือน และต ่ากว่าระดับ 0.4% ใน
เดือนส.ค.-ต.ค.      ทัง้นี ้ภาคการผลิตขององักฤษได้ปรับตวัลงติดตอ่กนั
รายเดือนยาวนานที่สดุนบัตัง้แตเ่กิดวิกฤตการเงิน โดยได้รับผลกระทบ
จากอปุสงค์ที่อ่อนแอในต่างประเทศ ท่ามกลางความวิตกเก่ียวกับการ
ท าสงครามการค้าระหวา่งสหรัฐและจีน     ขณะเดียวกัน การขยายตวั
ของเศรษฐกิจในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย. ได้รับแรงหนุนจากภาคบริการ 
รวมทัง้ภาคก่อสร้าง (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดขยับขึน้เล็กน้อย ขณะตลาดจับ
ตาสถานการณ์ในสหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึน้เม่ือคืนนี ้ (11 
ม.ค.) ในขณะที่นักลงทนุยงัคงจบัตาสถานการณ์ชตัดาวน์ในสหรัฐ ซึ่ง
ด าเนินมาเป็นวนัที่ 21 แล้ว หลงัจากที่ประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์และ
แกนน าพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสยังไม่สามารถตกลงกันได้ใน

ประเด็นการจดัสรรงบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดนเม็กซิโกวงเงิน
กวา่ 5 พนัล้านดอลลาร์    ดชันี Stoxx Europe 600 เพ่ิมขึน้ 0.09% ปิด
ที่ 349.20 จดุ   ดชันี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,918.18 จดุ 
ลดลง 24.69 จดุ หรือ -0.36% ขณะที่ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนัปิดที่ 
10,887.46 จดุ ลดลง 34.13 จดุ หรือ -0.31% และดชันี CAC-40 ตลาด
หุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,781.34 จดุ ลดลง 24.32 จดุ หรือ -0.51% (อินโฟ
เควสท์) 

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นเผยความเช่ือมั่นทางธุรกิจทรุดหนักสุดรอบเกือบ 1 ปีใน
เดือนธ.ค. ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเปิดเผยในวันนีว้่า ความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญ่ีปุ่ นที่ประกอบอาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อ
ภาวะเศรษฐกิจได้ทรุดตวัลงมากที่สดุในรอบ 11 เดือนในธ.ค. โดยได้รับ
ผลกระทบจากการใช้จ่ายที่ซบเซาของผู้ บริโภค     ทัง้นี ้ดัชนีความ
เช่ือมัน่ diffusion index ซึง่สะท้อนความเช่ือมัน่ในกลุม่อาชีพที่ออ่นไหว
ตอ่สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั เชน่ พนกังานขบัรถแท็กซี่ และพนกังาน
ร้านอาหาร อยู่ที่ระดับ 48.0 จุด ลดลง 3.0 จุดจากเดือนพ.ย. ซึ่งเป็น
การร่วงลงมากที่สดุนบัตัง้แตเ่ดือนม.ค.ปีที่แล้ว      สว่นความเชื่อมัน่ตอ่
สภาวะเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ผู้ถกูส ารวจได้แสดงความ
กังวลต่อการท าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน      ขณะเดียวกนั 
ส านักงานคณะรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้ปรับลดการประเมินความเชื่อมัน่ทาง
ธุรกิจเป็นครัง้แรกในรอบ 7 เดือน โดยระบวุา่ ความเชื่อมัน่ทางธุรกิจใน
ญ่ีปุ่ นยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวขึน้ปานกลาง แต่ดูเหมือนก าลังชะลอตวั
ชัว่คราว หลงัจากระบใุนเดือนพ.ย.วา่ ความเชื่อมัน่ก าลงัฟืน้ตวัขึน้ปาน
กลาง (อินโฟเควสท์) 

ญ่ีปุ่นเผยจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งท าสถิติสูงสุดที่ 31 ล้าน
คนในปี 2561 กระทรวงการทอ่งเที่ยวของญ่ีปุ่ นคาดการณ์วา่ จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญ่ีปุ่ นจะพุ่งขึน้ท าสถิติสูงสุดที่ 
31.19 ล้านคนในปี 2561 เพิ่มขึน้ 8.7% จากปีก่อนหน้า และเป็นการ
ป รับตัวขึ น้ต่อ เ น่ืองติดต่อกัน เ ป็นปีที่  7        นายเ คอิชิ  อิชิ อิ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพืน้ฐาน, การขนส่งและการ
ทอ่งเที่ยวญ่ีปุ่ น ได้ยกเครดิตการขยายตวัของจ านวนนกัทอ่งเที่ยวครัง้นี ้
ให้กับมาตรการผ่อนปรนข้อก าหนดวีซ่าส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมาจากประเทศต่างๆ อาทิ รัสเซีย , อินเดีย และฟิลิปปินส์ 
ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ     นายอิชิอิก
ล่าวว่า "ความพยายามของรัฐบาลญ่ีปุ่ นน ามาซึ่งผลลพัธ์ที่ปรารถนา" 
และ "มีสญัญาณความเป็นไปได้ว่าจ านวนนักทอ่งเที่ยวจะเพิ่มขึน้แตะ
ระดบั 40 ล้านคนในไมช้่า" (อินโฟเควสท์) 

เกียวโดเผยชาวญ่ีปุ่นเกือบ 80% เสียความเช่ือม่ันต่อข้อมูล
เศรษฐกิจ หลังพบข้อมลูจ้างงานผิดพลาด ผลส ารวจของส านักข่าว
เกียวโดระบุว่า ชาวญ่ีปุ่ นเกือบ 80% สูญเสียความเชื่อมั่นในการ
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 รายงานข้อมลูเศรษฐกิจของรัฐบาลญ่ีปุ่ น หลังจากกระทรวงแรงงาน

จัดพิมพ์ข้อมูลด้านการจ้างงานผิดพลาดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี    
รายงานดังกล่าวระบุว่า ปัญหาข้อมูลผิดพลาดนีท้ าให้มีการจัดสรร
งบประมาณอดุหนนุเงินชดเชยการวา่งงานขาดไปบางส่วน      เม่ือวนั
ศกุร์ที่ผ่านมา รัฐบาลญ่ีปุ่ นเปิดเผยวา่ ทางรัฐบาลจะท าการปรับแก้แผน
งบประมาณประจ าปี 2562 เน่ืองจากจ าเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยการ
วา่งงานย้อนหลงั หลงักระทรวงแรงงานจดัพิมพ์ข้อมลูด้านการจ้างงาน
ผิดพลาด         ร่างงบประมาณส าหรับปี 2562 ที่จะเร่ิมใช้ในวันที่ 1 
เม.ย .ไ ด้ รับการอนุมัติ โดยคณะรัฐบาลของนายชินโซ อา เบะ 
นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นเม่ือเดือนที่แล้ว และจะส่งให้สภาไดเอทพิจารณา
ในสมยัการประชมุที่จะถึงนี ้โดยความผิดพลาดดงักลา่วมีแนวโน้มที่จะ
ถกูวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐมนตรีฝ่ายค้าน ในระหว่างประชมุสภาไดเอท 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 195.90 จุด รับดาวโจนส์
พุ่งต่อเน่ือง,เยนอ่อนหนุนหุ้นส่งออก ดชันีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียว
ปิดดีดตวัขึน้ในเม่ือวันศกุร์ โดยได้แรงหนนุจากตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดใน
แดนบวกติดตอ่กนั 5 วนัท าการเม่ือคืนวนัศกุร์ และเงินเยนที่อ่อนคา่ลง
เม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐชว่ยหนนุหุ้นกลุม่สง่ออกปรับตวัขึน้    ส านกั
ข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 195.90 จุด หรือ 0.97% 
แตะที่ระดบั 20,359.70 จดุ        หุ้นที่ปรับตวัขึน้ในเม่ือวนัศกุร์น าโดย
หุ้นกลุ่มผู้ ผลิตเคร่ืองมือส าหรับงานชั่งตวงวัด กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ 
กลุม่พลงังานไฟฟ้าและก๊าซ (อินโฟเควสท์) 

จีน 

รมว.พาณิชย์จีนเผยจีนเล็งลดข้อจ ากัดการลงทุนต่างชาติ มุ่งเปิด
ตลาดตามค ามั่ น นายจง ซาน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีน 
เ ปิดเผยว่า  ทางการจีนเตรียมลดข้อจ ากัดด้านการลงทุนจาก
ตา่งประเทศ พร้อมแก้ไขจดุติดขดัที่สร้างความยุง่ยากแก่บริษัทตา่งชาติ
ที่มีการลงทนุในจีน โดยเป็นสว่นหนึ่งตามค ามัน่ของรัฐบาลจีนที่เน้นย า้
เร่ืองการยกระดับการเปิดกว้างทางตลาดมาเป็นระยะถ้อยแถลง
ดังกล่าวมาจากบันทึกบทสัมภาษณ์ที่รมว.พาณิชย์ได้ให้ไว้กับสื่อ ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นบนเว็บไซต์ของทางกระทรวงในวนันี ้  มาตรการที่ว่านีมี้
ทัง้การปรับเพิ่มจ านวนอุตสาหกรรมที่จะอนุญาตให้ต่างชาติ ถือ
กรรมสิทธ์ิอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการปรับลดจ านวนอตุสาหกรรมที่มี
การจ ากัดหรือห้ามไม่ให้มีการลงทุนจากต่างชาติ  นอกจากนี ้ทาง
กระทรวงยงัมีแผนเชิญชวนชาวต่างชาติให้มาลงทุนในภาคกลางและ
ภาคตะวันตกของจีนด้วย ทัง้นี ้ทางการจีนได้พยายามเชิญชวนนัก
ลงทนุต่างชาติให้เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีน ซึ่งก าลงัชะลอตัวลง
โดยมีสาเหตสุว่นหนึ่งจากการท าสงครามการค้ากบัสหรัฐ ขณะเดียวกนั 
รมว.พาณิชย์จีน เปิดเผยวา่ การแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากบัสหรัฐถือ
เป็นหน้าที่ส าคญัที่ทางกระทรวงต้องท าในปีนี ้(อินโฟเควสท์) 

"หัวเว่ย" ไล่ออกพนักงานที่ถูกจับฐานสอดแนมในโปแลนด์แล้ว 
ยันบริษัทไม่เกี่ยวข้อง บริษัทหวัเวย่ ธุรกิจโทรคมนาคมยกัษ์ใหญ่ของ
จีน ได้ออกแถลงการณ์วา่ ทางบริษัทได้ไลน่ายหวงั เวย่จิง พนกังานราย
หนึ่งของบริษัทหวัเว่ยที่ถกูทางการโปแลนด์จบักุมในข้อหาท าการสอด
แนมแล้ว พร้อมยืนยนัว่า บริษัทไม่มีความเก่ียวข้องกับการกระท าของ
พนักงานรายนี ้   แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า "หัวเว่ยปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่ เ ก่ียวข้องในประเทศที่ท าธุรกิจ และเรา
เรียกร้องให้พนักงานทกุคนเคารพกฎหมายและข้อบงัคบัในประเทศที่
ตนประจ าการ"     เหตกุารณ์ดงักล่าวท าให้หวัเว่ยกลบัมาเป็นที่สนใจ
อีกครัง้ หลังก่อนหน้านีมี้ข้อกล่าวหาจากหลายประเทศว่าหัวเว่ยมี
พฤติกรรมสอดแนม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐที่กล่าวหาว่าหัวเว่ย
ท างานภายใต้ค าสัง่ของรัฐบาลจีน และอปุกรณ์ของหวัเว่ยสามารถใช้
เพ่ือสอดแนมพลเมืองสหรัฐได้ (อินโฟเควสท์) 

จีนคาดจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเยือนประเทศตามแนว
เส้นทาง Belt and Road พุ่งทะลุ 85 ล้านคนภายในปี 2563 
สถาบนัสงัคมศาสตร์จีน (CASS) เปิดเผยว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
จีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศตามแนวโครงการ Belt and Road 
คาดวา่จะทะล ุ85 ล้านคน ภายในปี 2563   CASS ระบวุา่ นกัทอ่งเที่ยว
ชาวจีนที่เดินทางไปทอ่งเที่ยวในประเทศเหลา่นัน้ได้เพิ่มจ านวนขึน้จาก 
15.49 ล้านคนในปี 2556 มาเป็น 27.41 ล้านคนในปี 2559 หรือเพ่ิมขึน้
ถึง 77% ในระยะเวลาเพียง 5 ปี  ทัง้นี ้ในปี 2559 นักท่องเที่ยวชาวจีน
ได้สร้างรายได้ให้กบัประเทศตามแนวเส้นทาง Belt and Road จากการ
ท่องเที่ยวของพวกเขามากถึง 3.851 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิด
เป็น 31% ของรายได้จากการท่องเที่ยวทัง้หมด     ส่วนจ านวน
นักท่องเที่ยวจากประเทศตามแนวเส้นทาง Belt and Road ที่เดินทาง
มาเที่ยวจีนในปี 2559 อยู่ที่ 10.64 ล้านคน เม่ือเทียบกับปี 2556 ที่มี
จ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจีนเพียง 9.03 ล้านคน (อินโฟ
เควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 18.73 จุด จับตา
รายละเอียดเจรจาการค้า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิด
ตลาดเม่ือวันศุกร์ปรับตัวสูงขึน้ ภายหลังจากที่การเจรจาด้านการค้า
ระหวา่งจีนและสหรัฐสิน้สดุลงโดยที่ยงัไมมี่การเปิดเผยรายละเอียดของ
การเจรจา     ส านักข่าวซินหวัรายงานว่า ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตบวก 
18.73 จดุ หรือ 0.74% ปิดที่ 2,553.83 จดุ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

อดีตปธ.โอเปกชีส้งครามการค้า,การผลิตน า้มันของสหรัฐก าลัง
รัฐมนตรีพลังงานซาอุฯเผยตลาดน า้มันมาถูกทางแล้ว เช่ือขณะนี ้
ไม่จ าเป็นต้องจัดประชุมพิเศษ นายคาลิด อลั-ฟาลีห์ รมว.พลงังาน
ซาอดุีอาระเบีย เปิดเผยในวนันีว้่า ตลาดน า้มนัมาถกูทางแล้ว และจะ
กลบัมามีความสมดลุโดยเร็ว    นอกจากนี ้รมว.พลงังานซาอดุีอาระเบีย
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สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 ยังเปิดเผยด้วยว่า ขณะนีต้นยังไม่เห็นความจ าเป็นที่กลุ่มประเทศผู้

ส่งออกน า้มนั (โอเปก) จะต้องจดัการประชมุรอบพิเศษก่อนเดือนเม.ย.   
ทัง้นี ้ในการประชมุเม่ือวนัที่ 7 ธ.ค. สมาชิก 15 ชาติของกลุ่มโอเปกได้
บรรลุข้อตกลงปรับลดก าลังการผลิตน า้มัน 800,000 บาร์เรล/วัน 
ขณะที่ผู้ ผลิตน า้มันนอกกลุ่มโอเปกปรับลดก าลังการผลิต 400,000 
บาร์เรล/วนั ซึ่งท าให้มีการปรับลดก าลงัการผลิตรวม 1.2 ล้านบาร์เรล/
วนั โดยเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในเดือนนี ้ อยา่งไรก็ดี นกัวิเคราะห์ระบวุา่ การ
ปรับลดก าลงัการผลิตดงักล่าว ยงัคงไม่เพียงพอที่จะท าให้ตลาดอยูใ่น
ภาวะขาดแคลนน า้มนั (อินโฟเควสท์) 

เกาหลีใต้เผยยอดส่งออกช่วง 10 วันแรกเดือนม.ค. ร่วง 7.5% 
เหตุยอดขายชิป-เซมิคอนดักเตอร์ลดลง ส านกังานศลุกากรเกาหลี
ใต้ (KCS) เปิดเผยในวนันีว้่า ยอดส่งออกของเกาหลีใต้ในช่วง 10 วัน
แรกของเดือนม.ค. ลดลง 7.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
เน่ืองจากยอดขายเซมิคอนดักเตอร์และชิปลดลง      รายงานระบุว่า 
ยอดส่งออกเฉลี่ยรายวนั ซึ่งนับเฉพาะวนัท าการ ปรับตวัลง 7.5% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี แตะที่ 1.69 พันล้านดอลลาร์       ในบรรดาสินค้า
ส่งออกที่ส าคญันัน้ ยอดส่งออกผลิตภณัฑ์เซมิคอนดกัเซอร์และชิปร่วง
ลง 27.2 % และ 29.7% ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีก่อนหน้า    อยา่งไร
ก็ตาม ยอดส่งออกรถยนต์พุ่งขึน้ 127.7% และยอดส่งออกอุปกรณ์

สื่อสารไร้สายเพิ่มขึน้ 23.5%    ทัง้นี ้ยอดส่งออกไปยังสหรัฐและ
แคนาดาเพิ่มขึน้ 36.6% และ 99.5% ตามล าดบั ขณะที่ยอดสง่ออกไป
ยงัประเทศจีนและตะวนัออกกลางร่วงลง 15.1% และ 40% ตามล าดบั 
(อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนลบ หลังราคาน า้มัน
พุ่ง, รูปีร่วง ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดิ่งลงเกือบ 100 จดุในเม่ือ
วันศุกร์ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 2 ขณะที่ได้รับผลกระทบจากราคา
น า้มนัที่ดีดตวัขึน้อย่างต่อเน่ือง    นอกจากนี ้การร่วงลงของรูปีเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ถ่วงตลาดลง      ทัง้นี ้ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาด
เม่ือวันศุกร์ที่ 36,009.84 จุด ลดลง 96.66 จุด หรือ 0.27% (อินโฟ
เควสท์) 

 

 

 

 

 

ไทย 

ผู้ ว่า ธปท.ย า้ไม่กังวลเงินเฟ้อปีนีห้ากหลุดกรอบล่าง เหตุ
ประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติ-เศรษฐกิจโตตามศักยภาพ
นายวิรไท สนัติประภพ ผู้ ว่าการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ระบุ
ว่า ธปท.ไม่กังวลว่าอัตราเงินเฟ้อในปีนีอ้าจจะหลุดกรอบล่างของ
ตวัเลขคาดการณ์ที่ 1-4% เน่ืองจากประชาชนยงัคงจบัจ่ายใช้จ่ายเป็น
ปกติ และเศรษฐกิจไทยยงัเติบโตสอดคล้องกับศกัยภาพ พร้อมระบุวา่ 
ธปท.มีเคร่ืองมือดูแลเศรษฐกิจหากสถานการณ์ในประเทศไม่เป็นไป
ตามที่คาดการณ์ไว้  ผู้วา่การ ธปท.กลา่ววา่ การที่อตัราเงินเฟ้อของไทย
อยู่ในระดบัต ่าที่ประมาณ 1% แต่คนยงัมองว่าของไม่ถูก โดยปัจจัยที่
ถ่วงน า้หนกัให้เงินเฟ้ออยูใ่นระดบัต ่าอยูท่ี่สินค้าเทคโนโลยีคอ่นข้างมาก 
เช่น โทรศัพท์มือถือ ทีวีจอแบน ซึ่งแม้สินค้าเหล่านีจ้ะไม่ใช่สินค้าที่
ประชาชนจบัจ่ายใช้สอยทุกวนั แต่ก็อยู่ในตะกร้าที่ต้องน ามาค านวณ
เงินเฟ้อเช่นกัน          แม้อตัราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดบัใกล้เคียงหรือต ่า
กวา่กรอบลา่งของเป้าหมายนโยบายการเงิน แตก็่ยงัไมน่่ากงัวล เพราะ
ตราบใดที่เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวได้ การบริโภค การจ้างงาน 
การลงทนุยงัขยายตวั ไม่ได้มีสญัญาณว่าเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัต ่ากว่า
ปกตินีจ้ะท าให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปจนท าให้ชะลอการ
จบัจ่ายใช้สอย โดยอตัราเงินเฟ้อที่อยูใ่นระดบัต ่าสว่นหนึ่งมาจากราคา
พลังงานในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม  "เม่ือ

พิจารณาแล้ว เงินเฟ้อที่ต ่าอยู่ในกรอบลา่ง ก็ไมไ่ด้มีความกงัวลมาก ซึง่
ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนัน้ ธปท.ให้ความส าคญักบัเพดานหรือกรอบ
บนมากกว่า เพราะถ้าเม่ือใดก็ตามที่เงินเฟ้อสงูกว่ากรอบเพดานจะมี
ผลกระทบกับการขยายตวัของเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะเงินเฟ้อที่
สูงมาก จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในหลายด้าน ทัง้ศักยภาพการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านสังคมตามมา ซึ่งเราให้น า้หนกั
ตรงนีม้ากกว่า" ผู้ ว่าธปท.ระบุ        นายวิรไท ยังกล่าวถึงการก าหนด
เป้าหมายนโยบายการเงินระยะกลาง หรือกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อว่า 
ธนาคารกลางหลายประเทศเร่ิมมองเป้าหมายเงินเฟ้อแบบที่มีความ
ยืดหยุ่น (Flexible inflation targeting มากขึน้ในหลายมิติ ทัง้การท า
เป้าหมายเงินเฟ้อในรูปแบบของ Range target แทนที่จะเป็น Point 
target และให้ระยะเวลาในการกลบัเข้าสู่กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนาน
ขึน้ (อินโฟเควสท์) 

สคร.เผยไตรมาสแรกปีงบ 62 รัฐวิสาหกิจน าส่งรายได้ 65,513 
ลบ. สูงกว่าเป้า 26% นายประภาศ คงเอียด ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส
แรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.-ธ.ค.61) สคร. สามารถจดัเก็บเงิน
น าส่งรายได้แผ่นดิน จ านวน 65,513 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่าประมาณการ
จ านวน 13,570 ล้านบาท หรือ 26% ของเป้าหมายการจดัเก็บรายได้
ตามเอกสารงบประมาณประจ าปี ซึง่ถือเป็นสญัญาณที่ดีตอ่การจดัเก็บ
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 รายได้รัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2562  โดยรัฐวิสาหกิจที่น าส่ง

รายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 
ได้แก่ 1.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายได้ที่น าส่ง 
12,924 ล้านบาท 2.ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รายได้ที่น าส่ง 
12,219 ล้านบาท 3.บมจ. ปตท. (PTT) รายได้ที่น าสง่ 11,679 ล้านบาท 
4.ธนาคารออมสิน รายได้ที่น าส่ง 9,270 ล้านบาท และ 5.การไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค (กฟภ.) รายได้ที่น าสง่ 6,903 ล้านบาท รวม 5 อนัดบัแรก 
52,995 ล้านบาท คิดเป็น 81% ของเงินน าส่งรายได้สะสมของ
รัฐวิสาหกิจทัง้หมด ซึง่อยูท่ี่ 65,513 ล้านบาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดบวก 9.41 จุด ผันผวนในกรอบตามปัจจัย
เฉพาะตัวของแต่ละกลุ่ม/สัปดาห์หน้าแกว่งไซด์เวย์-จับตาการ
โหวตเสียง Brexit SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,597.04 จุด เพิ่มขึน้ 
9.41 จุด  (+0.59%) มูลค่าการซื อ้ขาย 45,172.76 ล้านบาท 
นกัวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือวนัศกุร์ผนัผวนในกรอบ แตย่งัยืนใน
แดนบวกได้เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดน
บวก โดยเม่ือวนัศกุร์ตลาดฯมีปัจจยัเฉพาะตวัของแตล่ะกลุม่ อยา่งกลุม่ 
ICT ยังโดนแรงขายต่อเน่ือง และกลุ่มโรงพยาบาลเร่ิมฟื้นตวับ้างแล้ว 
ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนของตลาดฯในช่วงที่ยังไร้ปัจจัยใหม่หนุน 
สัปดาห์หน้าตลาดฯคงจะแกว่ง Sideway ถึง Sideway Down โดยให้
ติดตามเร่ือง Brexit ที่รัฐสภาองักฤษเปิดให้โหวตเสียงในสปัดาห์หน้า 
และติดตามความคืบหน้าการปิดหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ส่วน
บ้านเราติดตามเร่ืองการเลือกตัง้-การทยอยประกาศงบฯกลุ่มแบงก์ 
พร้อมให้แนวรับ 1,550 แนวต้าน 1,610 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์ปิดเม่ือ
วนัศกุร์ที่ระดบั 1,597.04 จดุ เพ่ิมขึน้ 9.41 จดุ (+0.59%) มลูคา่การซือ้
ขาย 45,172.76 ล้านบาท            การซือ้ขายหุ้ นเม่ือวนัศกุร์ ดชันีหุ้น
ไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 
1,597.18 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,586.93 จุด        ส่วน
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวนัศกุร์ เพ่ิมขึน้ 761 หลกัทรัพย์ ลดลง 509 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 408 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวันศุกร์มีมูลค่าการซือ้ขายรวม 
99,702 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุปภาวะ
ตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวนัศกุร์ มีมลูค่าการซือ้ขายรวมทัง้วนั
อยูท่ี่ 99,702 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้ขาย
สูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

(บลจ.) ซือ้สทุธิ 22,465 ล้านบาท 2. กลุม่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ 
ซือ้สุทธิ 16,007 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 882 
ล้านบาท Yield พนัธบตัรอาย ุ5 ปี ปิดที่ 2.15% ปรับตวัลดลงจากเม่ือ
วาน -0.02% ภาพรวมของตลาดในเม่ือวันศุกร์    Yield Curve ปรับ
ลดลง 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนัก
ลงทุนต่างชาติเม่ือวนัศกุร์ NET INFLOW 882 ล้านบาท โดยเกิดจาก   
NET BUY 882 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนีท้ี่ถือครองโดยนักลงทุน
ต่างชาติหมดอาย ุ(Expired) ส าหรับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 956 ล้านบาท ด้านปัจจัย
ต่างประเทศ ประธานเฟดแสดงความกังวลต่อภาวะหนีส้ินของสหรัฐฯ 
สงูถึง 21.9 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนีส้ินของภาครัฐฯ สงูถึง 
16 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ ประกอบกับการด าเนินนโยบายขาดดุล
ของสหรัฐฯ และอัตราดอกเบีย้นโยบายที่เป็นขาขึน้ ส าหรับยอด 
Holding ของนกัลงทนุตา่งชาติ ณ สิน้สปัดาห์นีป้รับเพ่ิมขึน้ 2,680 ล้าน
บาท จาก 990,563 ล้านบาท ในสปัดาห์ก่อนหน้า เป็น 993,171 ล้าน
บาท (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงนิบาท: ปิด 31.92 ตลาดไร้ปัจจัยใหม่ รอตัวเลขเงิน
เฟ้อสหรัฐฯคืนวันศุกร์-ความชัดเจนผลการเจรจาการค้า มอง
กรอบ 31.85-32.00 นกับริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา เปิดเผย
วา่ เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดบั 31.92 บาท/ดอลลาร์ จากตอนเช้าที่
เปิดตลาดที่ระดบั 31.91 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวนัเคลื่อนไหวระหวา่ง 
31.87-31.96 บาท/ดอลลาร์         "เม่ือวนัศกุร์เงินบาทวิ่งคอ่นข้างกว้าง 
แตก็่ยงัคงไร้ปัจจยัใหม่ๆ  หลงัประธานเฟดออกมาย า้ชดัเจนวา่จะชะลอ
การปรับขึน้อตัราดอกเบีย้ สว่นสงครามการค้าแม้วา่การเจรจาจะยตุิลง
แล้วแต่รายละเอียดที่ออกมายงัค่อนข้างน้อยคงต้องรอดกูันต่อไป" นัก
บริหารเงิน ระบ ุ     สว่นคืนวนัศกุร์จะมีการรายงานตวัเลขเงินเฟ้อเดือน
ธ.ค.ของสหรัฐฯ นักบริหารเงิน คาดกรอบความเคลื่อนไหวค่าเงินบาท
สปัดาห์หน้า 31.85 - 32.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 
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ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดน าเข้า, สง่ออก และดลุการค้าเดือนธ.ค. จีน 

- ยอดการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เดือนธ.ค. จีน 

- ยอดปลอ่ยกู้สกลุเงินหยวนเดือนธ.ค. จีน 

- การผลติภาคอตุสาหกรรมเดือนพ.ย. อีย ู

- ดลุการค้าเดอืนพ.ย. สหรัฐ   

- สต็อกสนิค้าคงคลงัภาคค้าสง่เดอืนพ.ย. สหรัฐ   

-            

- ยอดสัง่ซือ้ภาคโรงงานเดือนพ.ย. สหรัฐ   

- ยอดขายบ้านใหมเ่ดือนพ.ย. สหรัฐ   

-  

- ทนุส ารองเงินตราตา่งประเทศเดอืนธ.ค. ญ่ีปุ่ น   

- อตัราเงินเฟ้อเดือนธ.ค. จีน 

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนธ.ค. จีน 

- จ านวนผู้ขอรับสวสัดกิารวา่งงานรายสปัดาห์ สหรัฐ 
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As of

Friday 11 Thai Stock Market

SET 

US CPI MoM Dec -- -0.1% 0.0% SET50

CPI Ex Food and Energy MoM Dec -- 0.2% 0.2% SET100

CPI YoY Dec -- 1.9% 2.2% MAI

CPI Ex Food and Energy YoY Dec -- 2.2% 2.2% Institution Net Position

JP Household Spending YoY Nov -0.6% -0.1% -0.3% Proprietary Net Position

BoP Current Account Balance Nov P ¥757.2b ¥566.3b ¥1309.9b Foreign Net Position

Trade Balance BoP Basis Nov P -¥559.1b -¥612.6b -¥321.7b Individual Net Position

BoP Current Account Adjusted Nov P ¥1438.7b ¥1124.3b ¥1211.3b Total Trading Value

CH Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- -0.263

TH Forw ard Contracts 4-Jan -- -- $33.7b Major Indices

Foreign Reserves 4-Jan -- -- $205.0b Dow Jones

S&P 500

Monday 14 Nasdaq

STOXX Europe 50

US New  Home Sales Nov -- 566k 544k FTSE 100

New  Home Sales MoM Nov -- 4.0% -8.9% DAX

Factory Orders Nov -- 0.3% -2.1% Nikkei 225

Factory Orders Ex Trans Nov F -- -- 0.3% Shanghai Composite

Durable Goods Orders Nov F -- -- 0.80% Hang Seng

Durables Ex Transportation Nov F -- -- -0.003 KOSPI

Trade Balance Nov -- -$54.0b -$55.5b BES Sensex

EU Industrial Production SA MoM Nov -- -1% 0% Jakarta Composite

Industrial Production WDA YoY Nov -- -2% 1% Philippines Composite

CH Trade Balance Dec -- $50.00b $44.74b Ho Chi Minh

Exports YoY Dec -- 0.02 0.054

Imports YoY Dec -- 4.5% 3.0% Crude Commodities

WTI ($/bl)

Tuesday 15 Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

US PPI Final Demand MoM Dec -- -0.1% 0.1% NYMEX ($/bl)

PPI Ex Food and Energy MoM Dec -- 0.2% 0.3% COMEX Gold 

PPI Ex Food and Energy YoY Dec -- 3.0% 2.7% Batic Dry Index

EU PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Dec -- -- 2.8%

Trade Balance SA Nov -- -- 12.5b Exchange Rate

Trade Balance NSA Nov -- -- 14.0b USD/THB

JP Money Stock M2 YoY Dec -- 2.4% 2.3% EUR/USD

Money Stock M3 YoY Dec -- 2.1% 2.1% USD/JPY

GBP/USD

Wednesday 16 USD/CHY

USD/KRW

US Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.3% 0.2% Dollar Index

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.2% 0.2%

JP Tertiary Industry Index MoM Nov -- -0.5% 1.9% Thai Bond Market

CH New  Home Prices MoM Dec -- -- 0.98% Total Return Index

Outright/ Cash Trading

Thursday 17 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

11-Jan-19 1.4621 1.5383 1.6752 1.7439 1.7656 1.8269

US Housing Starts MoM Dec -- -0.2% 3.2% Change (bps) -0.56 -0.19 -0.05 +0.04 -0.96 -1.84

Building Permits MoM Dec -- -3.6% 5.0% 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

Building Permits Dec -- 1280k 1328k 2.1497 2.3628 2.5269 2.9590 3.1761 3.3847

Housing Starts Dec -- 1253k 1256k -1.57 -2.30 -2.52 -5.17 -3.05 -2.02

Initial Jobless Claims 12-Jan -- -- 216k

Continuing Claims 5-Jan -- -- 1722k US Bond Market

EU CPI Core YoY Dec F -- 1.0% 1.0% Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

CPI MoM Dec -- 0.0% -0.2% 11-Jan-19 2.43 2.55 2.51 2.52 2.71 3.04

CPI YoY Dec F -- 1.6% 1.9% Change (bps) +0.00 -1.00 -3.00 -4.00 -3.00 -2.00

Friday 18

US Industrial Production MoM Dec -- 0.3% 0.6%

Capacity Utilization Dec -- 78.6% 78.5%

U. of Mich. Sentiment Jan P -- 96.4 98.3

U. of Mich. Current Conditions Jan P -- -- 116.1

U. of Mich. Expectations Jan P -- -- 87

EU ECB Current Account SA Nov -- -- 23.0b

JP Natl CPI YoY Dec -- 0.3% 0.8%

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Dec -- 0.8% 0.9%

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Dec -- 0.3% 0.3%

Japan Buying Foreign Bonds 11-Jan -- -- -¥1004.3b

Foreign Buying Japan Bonds 11-Jan -- -- ¥72.4b

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -- -- -¥248.5b

Capacity Utilization MoM Nov -- -- 4.0%

Foreign Reserves 11-Jan -- -- --

14-Jan-19

2,347.64 +13.69 +0.59%

516.94

37,424.85

361.97 +5.15 +1.44%

-85.94

956.03

516.94

%Chg.Chg

11-Jan-19 Chg %Chg.

23,995.95 -5.97

3,055.00 -3.00

-0.02%

2,596.26 -0.38 -0.01%

-0.10%

6,971.48 -14.59 -0.21%

6,918.18 -24.69 -0.36%

10,887.46 -34.13 -0.31%

26,521.43 +59.11 +0.22%

20,163.80 -263.26 -1.29%

2,535.10 -9.25 -0.36%

902.71 +4.41 +0.49%

11-Jan-19 Chg %Chg.

2,075.57 +12.29 +0.60%

6,328.71 +56.47 +0.90%

7,904.09 -81.14 -1.02%

36,009.84 -96.66 -0.27%

51.59 -0.69 -1.32%

58.38 -0.71 -1.20%

60.60 -0.67 -1.09%

1,169.00 -20.00 -1.68%

1.1468 1.1498 -0.26%

+0.15%

1.2851 1.2750 +0.79%

-7.26%107,507.80       99,702.18         

+0.01%278.40278.43

%Chg.10-Jan-1911-Jan-19

+0.13%95.55195.678

+0.05%1,116.901,117.46

11-Jan-19

-0.38%6.78756.7617

+0.59%+6.231,069.42

+0.59%+9.411,597.04

51.59 -1.00 -1.90%

11-Jan-19 10-Jan-19 %Chg.

31.89 31.92 -0.09%

1,287.90 +0.50 +0.04%

108.55 108.38

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสือ่มวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


